
  و همکارانمهدي سرپرست

 283

  
 هاي حفاظت آب و خاك ه پژوهشنشری
  1393، اول، شماره بیست و یکمجلد 

http://jwsc.gau.ac.ir  
  

  هاي کیفیت از شاخصارزیابی اثر توالی زمانی کشت گیاه تاغ بر برخی 
  رضوي  تایباد، استان خراسانمنطقههاي  زار خاك سطحی در ماسه

  
  3محمد عجمیو  2رضا عسگري، حمید1مهدي سرپرست*

  ،مدیریت مناطق خشک، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه ارشد  انشجوي کارشناسید1
  ،گروه آبخیزداري و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستادیار 2

  شناسی، دانشگاه تهران خاكگروه ي دانشجوي دکتر3
  11/4/92 :رش؛ تاریخ پذی 16/11/91 :تاریخ دریافت

  1چکیده
 مؤثرترین راه  و ایران استخشک ترین مانع توسعه پایدار در نواحی خشک و نیمه هاي روان، بزرگ سه ما

وجود  با توجه به.  پایدار، اصالح و بازیابی پوشش گیاهی در این نواحی است حفظ و بهبود توسعه
 هاي فیزیکی  زمانی، میزان تغییرات برخی از ویژگینی تایباد در طی توالی بیابازارهاي احیا شده در منطقه ماسه

، MWD(پذیري  هاي فرسایش  و شاخص)pH و 3CaCO ،EC (و شیمیایی) بافت، جرم مخصوص ظاهري(
CR و MCR (اساس سن کشت تاغ  سایت متفاوت بر5ین منظور ه اب. خاك در منطقه مورد بررسی قرار گرفت

با توجه به افزایش سن کشت . انتخاب شدند)) بدون کشت تاغ( و یک سایت شاهد 11 و 19، 28، 41 ساله(
ترتیب در مقدار سیلت و رس   افزایش به درصد8و  14کاهش در مقدار شن،  درصد 24  دهنده تاغ، نتایج نشان

حداکثر میانگین وزنی . مکعب کاهش یافتمتر  گرم بر سانتی37/1 به 57/1جرم مخصوص ظاهري نیز از . است
متر و حداقل آن مربوط به سایت شاهد و برابر با   میلی48/2  و برابر با ساله41 مربوط به سایت اه دانه قطر خاك

و )  کشتترین سایت از نظر ، قدیمی4/8 ( ساله41ترین مقدار اسیدیته در سایت  بیش. متر است  میلی85/0
   در سایت ر شوري نیزترین مقدا بیش. است) ، بدون احیاي پوشش39/7(ترین مقدار آن در سایت شاهد  کم
. است) زیمنس بر متر  دسی334/0(ترین مقدار آن در سایت شاهد  و کم) زیمنس بر متر  دسی694/0 ( ساله41

 پژوهشنتایج این .  رسید ساله41 در سایت درصد 6/0 در سایت شاهد به درصد 33/0مقدار کلسیم کربنات از 
  .میایی خاك با افزایش سن درختان تاغ بهبود یافت که بسیاري از خصوصیات فیزیکی و شیبیانگر آن است
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  مقدمه
 ی ماننداثر عوامل انسان بر چند دهه گذشتهطی  است که در یعی منابع طبترین یاز اصلیکی خاك 
ي  و بادی آبیش فرسامانند یعی و عوامل طبی اراضیریت نامناسب و مدیرویه بي چرا،جنگلتخریب 
. )2006 ، و صادقیيشهر  کهنهیعاقل( یافته است  آن کاهشکیفیت و یده گردیب تخرمتعارف،

تاکنون . د شرکت دارنیزیکی خاك و تحول ساختمان فییر مختلف، بر تغحا به انیات متعدد حهاي شکل
ه و این بحث از دیرباز  خاك و پوشش گیاهی صورت گرفتمنظور تعیین رابطه هاي متعددي به بررسی

اثر متقابل گیاه و خاك در یک اکوسیستم جنگلی . شناسان بوده است ها و گیاه مورد توجه اکولوژیست
 اثر احیاي  مطالعه. )2010ماسایوسکی و همکاران، (مثبت اعالم شد هاي معتدل گرمسیري  در جنگل

هاي روان  یلت بر روي ماسهپوشش در اکوتون بین بیابان و واحه مشخص کرد که مقدار رس و س
 درصد در 3/9-3/37 درصد و در مناطق احیا شده توسط پوشش 6/2 احیاي پوشش گیاهی، بدون
 گرم بر کیلوگرم 63/0چنین مقدار کربن آلی از  سیده است، هم سال ر28متر در طول   سانتی0-10عمق 

  ).2007 و همکاران، لی(رسیده است  گرم بر کیلوگرم 88/1-7/9به 
 مانندبومی جنس تاغ  هاي غیر  و اصالح اراضی بیابانی ایران براي سالیان متمادي از گونهامر احیادر 

Haloxylon persicum )پسند، مقاوم به  دوست، خشکی  گیاهی ماسهتاغ. شود استفاده می) زرد تاغ
راضی بیابانی در ا. هاي زیرزمینی استفاده کند تواند از آب هاي عمیق است که می شوري و داراي ریشه

بررسی نقش پوشش ). 2001بیرودیان، (گردد  صورت خودرو مشاهده می شور ایران و ترکمنستان به
اك شده زارها نشان داد که این گونه باعث افزایش میزان مواد آلی خ گیاهی تاغ در تثبیت و اصالح شن

را که از عناصر  K و N ،P چنین مواد مغذي  هم،گردد مدت سبب بهبودي ساختار خاك میکه در دراز
ت  و با ایجاد محیط مناسب براي فعالیباشند در خاك افزایش داده است نیاز گیاهان میضروري مورد
 سازي شده و درصد رس و سیلت را افزایش داده است هاي خاك  باعث تسریع فرایندها میکروارگانیسم

حتی فون منطقه شده است هاي بومی و   با ایجاد شرایط مناسب باعث برگشت گونهعالوه هو ب
کاري شده با افزایش  به این نتیجه رسید که در مناطق تاغ) 2003(فرزانه ). 2003آذرنیوند و همکاران، (

  .یابد و این روند در کربن آلی حالت عکس دارد عمق میزان شوري و اسیدیته افزایش می
 و شیمیایی خاك بین هاي فیزیکی  تغییرات ویژگیها تر پژوهش که در بیش با توجه به این

در این تر اثر زمان مورد بررسی قرار گرفته است،   و کمهاي مختلف صورت گرفته است ستماکوسی
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هاي   شیمیایی و شاخص،هاي فیزیکی  تاغ بر میزان تغییرات ویژگی ، تأثیر کشت گونهپژوهش
مانی مختلف مورد هاي ز زارهاي منطقه بیابانی تایباد، در طی توالی پذیري خاك در ماسه فرسایش

  .بررسی قرار گرفته است
  

  ها مواد و روش
 شرقی استان خراسان رضوي قرار گرفته است و داراي طول جغرافیایی شهرستان تایباد در جنوب

 ثانیه 83/16 دقیقه و 45 درجه و 34 شرقی و عرض جغرافیایی ثانیه 5/37 دقیقه و 47 درجه و 60
، متر  میلی144متوسط بارندگی سالیانه  متر از سطح دریا، 800ارتفاع متوسط منطقه . باشد شمالی می

گراد   درجه سانتی4/16 و میانگین درجه حرارت 2/41 حداکثر مطلق ،-2/9درجه حرارت حداقل 
میزان تبخیر و ، متر  میلی150مقدار تبخیر و تعرق واقعی ،  درصد55متوسط رطوبت نسبی  .باشد می

منظور ارزیابی اثر  به . است)به روش آمبرژه(نوع اقلیم خشک و سرد  و متر  میلی2045تعرق پتانسیل 
  ، پذیري خاك هاي فرسایش  شیمیایی و شاخص،هاي فیزیکی کشت تاغ بر میزان تغییرات ویژگی

انتخاب شدند، با توجه به ثابت بودن شرایط اقلیمی ) اساس تاریخ کاشت تاغبر( سایت مطالعاتی 5
موریانه، ( غالب  ، موجودات زنده)زرد تاغ(، پوشش گیاهی )سیر(، مواد مادري )خشک و سرد(

 هر سایت اثر در) شیب، جهت، ارتفاع(و یکسان بودن توپوگرافی ) مورچه، ملخ، مارمولک و عقرب
تپه : 1 سایت: زارها عبارتند از ترتیب سن تاغ که به. سازي مورد بررسی قرار گرفت زمان بر فرایند خاك

شهرك : 4 سایت ،) ساله19(آباد  حاجی: 3 سایت ،) ساله28(کاریزبري : 2ت  سای،) ساله41(سفالی 
. گونه اقدامات احیایی صورت نگرفته است و یک سایت شاهد که بر روي آن هیچ)  ساله11( صنعتی

 -متري به روش تصادفی سانتی 0-5نمونه از عمق  12برداري، از خاك سطحی هر سایت  براي نمونه
بافت خاك به روش . دید و در قالب طرح کامالً تصادفی به اجرا در آمدبرداشت گرسیستماتیک 

پارافین و +  گیري جرم مخصوص ظاهري از روش کلوخه براي اندازه. هیدرومتر بایوکاس تعیین شد
ك  کلوخه در سایت شاهد و سایت شهرنبوددلیل  ، بهمترمکعب  سانتی100با حجم (روش رینگ فلزي 

هاي  شاخص .گیري شد  گل اشباع اندازه و اسیدیته با استفاده از عصارهيشور. استفاده شد) صنعتی
 ،)1962بایوکاس،  CR(1)(شاخص نسبت رس : گیرند شامل پذیري که مورد بررسی قرار می فرسایش

                                                
1- Clay Ratio={(%Sand+%Silt)/%Clay} 
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شاخص میانگین وزنی قطر   و)1995کومار و همکاران،  MCR(1)(نسبت رس اصالح شده شاخص 
  .باشند  می)رت روش الک MWD(2)( ها دانه خاك

و ) ANOVA(طرفه  هاي مورد بررسی از تجزیه و تحلیل واریانس یک  کلی مشخصهبراي مقایسه
  .استفاده شد) LSD(دار  حداقل تفاوت معنی ها از آزمون  چندگانه میانگینهاي براي مقایسه

  
  نتایج

تالف میانگین بین ، اخ1در جدول  LSD از آزمون ها با استفاده  میانگین با توجه به نتایج مقایسه
هاي فیزیکی،  عبارت دیگر اثر قدمت کاشت بر پارامتر به .دار است معنی درصد 5تیمارها در سطح 
داري  دار است و این معنی  در هر سایت معنیگیري شده پذیري اندازه هاي فرسایش شمیایی و شاخص

  .، مشهودتر است کشتنظرتر از  هاي قدیمی در بین سایت
  

  .متر  سانتی0-5در عمق هاي احیا شده و سایت شاهد  سایت) میانگین(اي خاك سطحی ه  شاخص-1جدول 
  LSD  شاهد  شهرك صنعتی  آباد حاجی  کاریزبري  تپه سفالی

  0  11  19  28  41 ) درصد5(
  سایت

  )سال(سن سایت 
  هاي خاك ویژگی            
023/0  29/56 d 7/66 c 32/73 b 24/76 a 76/79 a  درصد(شن( 

001/0  59/18 d 23/13 c 1/9 b 15/7 a 04/4 a  درصد(سیلت( 

012/0  1/25 c 20b 5/17 a 6/16 a 02/16 a  درصد(رس( 

001/0  37/1 c 45/1 b 54/1 a 57/1 a 58/1 a  مترمکعب گرم بر سانتی(جرم مخصوص ظاهري( 

005/0  48/2 d 07/2 c 11/1 b 11/1 b 85/0 a متر میلی (پایداري خاکدانه(  
006/0  98/2 d 98/3 c 71/4 b 02/5 a 25/5 a  درصد(نسبت رس(  
005/0  93/2 d 93/3 c 66/4 b 98/4 a 21/5 a  درصد(نسبت رس اصالح شده( 

023/0  4/8 c 27/8 b 91/7 a 53/7 a 39/7 a pH )زیمنس بر متر دسی(  
004/0  694/0 c 53/0 b 337/0 a 385/0 a 334/0 a EC 

046/0  604/0 c 6/0 b 437/0 a 375/0 a 333/0 a درصد (کربنات کلسیم معادل( 

  .دار ندارند هاي داراي حروف مشترك اختالف معنی  میانگین
 

                                                
1- Modified Clay Ratio=(%Sand+%Silt)/(%Clay+%Organic Matter) 
2- Mean Weight Diameter 
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  گیري بحث و نتیجه
 شروع شده و 1350ه تاغ از سال  کشت گیا وسیله ههاي روان ب  تایباد تثبیت ماسه در منطقه

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در طی  صورت مستمر انجام شده است و تا حدي برخی از ویژگی به
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك در  با وجود این فرایند بهبود ویژگی.  سال بهبود یافته است41این 

لی و همکاران، ( سال است 23-245  شدت آهسته است و نیازمند زمانی به اندازه مناطق بیابانی به
تري  هاي فیزیکی خاك با سرعت بیش هاي شیمیایی خاك نسبت به ویژگی  بهبود ویژگی).2004

ي ها ، مقدار بهبود ویژگی)1984(المبرت و همکاران ). 2003کاران، اسپارلینگ و هم (آید دست می به
 نشان نتایج این پژوهش). 2011وسر و رس، ر( تخمین زدند درصد 80 سال، 62شیمیایی را در طی 

پذیري خاك  هاي فرسایش تغییر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و شاخصدهد که اثر زمان بر  می
با توجه به . تر است این اثر مشهود) هاي کشت شده سن تاغ(ت دار است و با افزایش سن سای معنی

 سطح وسیعی از منطقه حال بومی است و در این  گیاه غیر تایباد یک  زرد تاغ در منطقه که درختچه این
صوص سزایی در بهبود ویژگی فیزیکی خاك از جمله بافت و جرم مخ هرا فراگرفته است و تأثیر ب

دانه  پذیري و پایداري خاك هاي فرسایش  خود باعث بهبود شاخص وبهظاهري داشته است که به ن
هاي  ستخراج مخازن آب شور توسط ریشهااما قلیاییت و شوري ایجاد شده ناشی از . شده است

تدریج مشکالت متعددي را  جاي گذاشتن آن به شکل شاخ و برگ در سطح خاك به  عمیق تاغ و بر
 نزدیک با توجه به روابط رگرسیونی می شدن خاك در آینده سدی- د شوررون. در پی خواهد داشت

فرایند سدیمی شدن . بینی است که باید اقدامات کنترلی در جهت کاهش آن صورت گیرد قابل پیش
گذارد که به نوبه خود  جاي می پذیري خاك در هنگام بارندگی بر خاك تأثیر شدیدي در کاهش نفوذ

شود و صدمات زیاد جانی و مالی را  ت رفتن آب از خاك میهاي شدید و از دس باعث ایجاد سیالب
هاي روان را نادیده  توان اثر مثبت تاغ در تثبیت ماسه به هر حال نمی. کند به جوامع انسانی وارد می

 زرد تاغ  شود که همراه با درختچه  پیشنهاد میدست آمده از این پژوهش با توجه به نتایج به . گرفت
قاي ضمن حفظ ثبات و تعادل اکوسیتم طبیعی، ب براي کشت استفاده شود تا نطقههاي بومی م از گونه

  .جوامع انسانی نیز تضمین شود
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Abstract1 

Mobile sand is the biggest obstacle to sustainable development in arid and semi-
arid regions of Iran. The most effective way to maintain and promote sustainable 
development is reform and recovery of vegetation in these areas. Mobile sand 
stabilization has a great influence on soil conservation and minimizes erosion in 
Taybad. Regarding to existence of reclaimed sandy lands which is caused by the 
Haloxylon sequence, the rate of change on physical (soil texture and bulk density) 
and chemical characteristics (EC, pH and CaCO3) and soil erodibility indices 
(MWD, CR, MCR) were studied in the area. For this purpose, five sites were 
selected based on Haloxylon age (41, 28, 19 and 11 years old and a control site  
(no Haloxylon plantation). Considering planting age Haloxylon, the results 
represent a 24, 14 and 8% reduction, respectively in sand, silt and clay contents. 
Similarly, bulk density was reduced from 1.57 to 1.37 g/cm-3. Maximum weighted 
average diameter (2.48 mm) was belonging to 41 years old-Haloxylon plantation 
while minimum value (0.85 mm) was observed in control site (without any 
plantation program). Moreover, highest amount of pH (8.4) was observed in the  
41 years old-Haloxylon plantation and lowest pH (7.4) was measured in control 
site. The oldest Haloxylon plantation (41 years old) caused maximum amount  
of electrical conductivity (EC) (0.7 dS m-1) and the lowest value of EC (0.33 m-1) 
caused by control treatment. The amount of calcium carbonate changed from 
0.33% in control site to 0.6% in 41 years old-Haloxylon. The results showed  
that many of soil physico-chemical properties were improved as Haloxylon 
afforestations became older. 
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